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Geneză
(povestea ploii)
E nuntă-n cer și pe pământ,

În fața nopții, care-i nună.

Un nor cu luna se cunună,
Depun un tainic legământ

Totul în jur e bucurie:

Nuntași nenumărați se-arată,

Și din îmbrățișarea tandră

În zare ccrestele sfâșie

Încep să cadă stropi de ploaie.

A nopții taină strecurată.
Copiii zămisliți în noapte
În dansul tandru ei se prind,

Sunt aruncați înspre pământ,

Și apa curge ca un dar,

Căci însetat, numai el poate

Copacii ramuri își întind

Sorbi al nopții legământ.

În ritm cu vântul, lăutar.
Dar fiii norului cei triști
În zori se-arată prima rază,

Se dăruiesc de dimineață

Ea vine ruptă dinspre soare;

Și cad încet pe-ntinse pajiști,

De-ajuns ca norul să o vază!

Ei sunt aducători de viață!

Iubirea pentru luna moare.
De nor iubită, raza cadră,
Ea strălucește mai vioaie

Prof. Elena Popescu
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Începând cu anul școlar anterior am optat pentru un nou
titlu al revistei noastre, Geneze, deoarece am considerat că
acesta exprimă mai bine ideea de redefinire a adolescenţilor, cu
activităţile lor cotidiene, pasiunile, reuşitele şi proiectele lor de
viitor.
De ce am simţit nevoia unei publicaţii care să ne
reprezinte?
În primul rând, pentru că avem elevi talentați, tineri care
au ceva de spus, care vor să-și exprime gândurile, emoțiile, aspirațiile. În era tehnologiei
moderne, când pragmatismul pare să fi înlocuit valorile spirituale de altădată, există totuși
adolescenți pentru care plăcerea de a scrie rămâne una din pasiunile prioritare. Timizi la
început, dar din ce în ce mai încrezători, pe măsură ce efortul lor începe să dea roade, acești
elevi au dăruit din timpul și talentul lor pentru ca și alții să descopere pasiunea cuvintelor.
Citim tot mai puțin; calculatorul, mobilul și televizorul ne ocupă aproape tot timpul
liber de care, din nefericire, dispunem destul de rar în acest secol al vitezei. Și totuși, există
oameni pentru care plăcerea lecturii nu a dispărut încă, există tineri cărora le place să citească
și să scrie. Iată un argument imbatabil pentru ca inițiativa de a avea o revistă proprie să fie
promovată în continuare!
În al doilea rând, constatăm că multe dintre activitățile organizate în școala noastră au
devenit cunoscute prin intermediul acestei publicații, numeroase articole fiind rezervate
diferitelor evenimente și acțiuni la care au participat elevii noștri. În acest sens, revista se
dovedește a fi nu doar o manifestare a tinerelor condeie, ci și o sursă de informare accesibilă
publicului interesat și implicit un instrument de promovare a imaginii școlii. Iată de ce ne-am
gândit să închinăm acest număr evenimentului sărbătorit de școala noastră în octombrie 2013,
cu prilejul aniversării a 140 de ani de învățământ tehnic bucovinean, moment marcat prin
numeroase activități cultural-artistice, relatate într-un amplu articol pe această temă.
Așteptăm, așadar, ca lectorii noștri să descopere cu interes paginile următorului număr
și, de ce nu, să ne împărtășească atât impresiile, cât și sugestiile lor.
Colectivul de redacție
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Timp de două zile școala a îmbrăcat o haină de sărbătoare. Aceasta a fost foarte
frumos decorată, pe măsura evenimentului la care au participat deopotrivă foști și actuali
profesori ai Liceului Tehnologic Nr.1, inspectori școlari ai IȘJ Suceava, oficilaități locale dar
și județene, precum și foști absolvenți ai liceului. Cu toții ne-am bucurat în aceste zile de
frumusețea activităților la care am luat parte dar și de fericita ocazie de a ne re(întâlni) unii cu
alții. Pretutindeni au tronat bucuria, eleganța și emoția. Toată această activitate a fost
coordonată cu siguranță, dăruire și profesionalism de către doamna directoare a liceului, prof.
Hojbotă Georgeta și nu ar fi fost o reușită deplină fără munca asiduă a colectivului didactic
dar și a noastră, a elevilor acestui liceu.
În prima zi a activităților, adică joi, 31 octombrie
2013, liceul nostru a găzduit o interesantă Sesiune de
comunicări stiințifice, care s-a bucurat de o amplă
participare la toate secțiunile, din partea tuturor liceelor din
oraș: Liceul Tehnologic Nr.1, Colegiul Național ,,DragoșVodă’’, Colegiul Silvic ,,Bucovina’’ precum și Colegiul
Liceal Militar ,,Ştefan cel Mare’’. În cadrul acestei sesiuni de
comunicări au fost susținute materiale interesante, atât de elevi cât și de cadrele didactice
prezente. Astfel, în cadrul ariei curriculare Limbă și comunicare, având-o drept cadru
didactic responsabil pe doamna profesoară Cîrloanță Diana, s-a bucurat de aprecieri proiectul
,,Vreau să știu” al elevelor Niga Cristina și Ursache Irina din
clasa a XI-a, de la C.N. ,,Dragoș-Vodă’’, proiect coordonat de
domnișoara profesoară Ghidion Dorina și domnișoara
profesoară Niga Anca. Apoi, în cadrul ariei curriculare Om și
societate, coordonată de doamna profesoară Negură Leontina,
s-a evidențiat lucrarea ,,Exploatările miniere și impactul lor
asupra mediului” a elevului Ilie Ovidiu, din clasa a XII-a, de la
Liceul Tehnologic Nr.1, lucrare coordonată de doamna profesoară Negură Leontina. Cea mai
numeroasă participare însă a fost în cadrul ariei curriculare Matematică și științe, sub
îndrumarea doamnei profesoare Bordeianu Lucia. Elevii au urmărit cu interes varietatea de
teme expuse cu grijă de colegii lor. De asemenea, domnii
profesori prezenți și-au susținut elevii iar la final au
prezentat lucrări interesante, captivând atenția audienței. În
cadrul acestei secțiuni au fost remarcate următoarele lucrări:
,,Iluminatul electric”, lucrare prezentată de Chișciuc Raluca
și Dominte Tudor, de la C.N. ,,Dragoș-Vodă“, coordonați de
domnul profesor Debren Nicolae, ,,Terra în oglindă”,
lucrare a elevilor Hoza Alexandra și Rudeanu Dragoș, ambii de la C.L.M. ,,Ştefan cel Mare”,
coordonați de domnul profesor doctor Bordeianu Cristian, apoi lucrarea ,,Demonstrarea
experimentală a existenței Forței Lorentz” a elevului Șendrea Gheorghe, din clasa a XI-a, de
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la Liceul Tehnologic Nr.1, coordonator domnul profesor Prundeanu Victor și multe alte
lucrări interesante, pe care spațiul nu ne permite să le amintim.
Tot în această primă zi , în intervalul orar 1000-1500, au avut loc două competiții pe
terenul de sport al liceului, organizate și desfășurate sub îndrumarea domnului profesor
Huțuleac Laurențiu. Este vorba despre echipele de la C.N.
,,Dragoș-Vodă” și Colegiul Silvic ,,Bucovina” care s-au
întrecut la fotbal fete, precum și echipele de la C.N.
,,Dragoș-Vodă” și C.L.M. ,,Ștefan cel Mare” care s-au
întrecut la handbal băieți. Au participat și elevi ai Liceului
Tehnologic Nr.1. Toți au primit cupe, medalii și diplome
de participare.
Ziua cea mare, 1 noiembrie 2013, a debutat cu o frumoasă slujbă religioasă, oficiată
de un sobor de preoți de la trei biserici importante din Câmpulung Moldovenesc: este vorba
de pr. Costineanu Doru si pr. Giosan Gheorghe de la Catedrala ,,Adormirea Maicii
Domnului”, pr. paroh Giosan Teodor de la Biserica ,,Nașterea Maicii Domnului” și pr. Babici
Orest de la Biserica ,,Sf. Nicolae”. În cadrul acestei slujbe a fost sfințită o placă aniversară.
După ce invitații au vizitat o expoziție organizată în incinta Cabinetului de limba
română, în care au avut ocazia să admire mai multe exponate de la Muzeul de Arta Lemnului
din oraș, executate de foști absolvenți și să răsfoiască publicațiile actualilor și foștilor dascăli
ai liceului, aceștia au fost invitați să participe la un
spectacol aniversar, organizat în sala de festivități.
Programul festiv a fost deschis în chip minunat
de Corala ,,Academica”, dirijată cu măiestrie de
domnul profesor Forfotă Emil, care a interpretat câteva
piese frumoase, din bogatul său repertoriu. Atmosfera a
fost întreținută pe toată durata deschiderii festivității, de
la întâmpinarea oaspeților și până la momentul serbării,
de către un grup de muzicieni profesioniști care au interpretat muzică de cameră
instrumentală (cvartet de coarde), creând o atmosferă de întoarcere în timp.
După cuvântul de bun venit, rostit de doamna directoare Hojbotă Georgeta, câțiva
dintre distinșii invitați au dorit să exprime câteva cuvinte, cu ocazia acestui eveniment.
Astfel, din partea I.Ș.J. Suceava a vorbit domnișoara inspector școlar general-adjunct, Scutaru
Gabriela, apoi a luat cuvântul domnul primar, Negură Mihăiță, fost absolvent al acestui liceu,
domnul director al C.C.D. Suceava, Mărgineanu Constantin, domnul director al Colegiului
Silvic ,,Bucovina”, Cuciurean Cristian, precum și domnul Bărbânță Constantin, profesor
asociat la Facultatea de Mecanică de la Iași, fost absolvent al liceului. Fiecare discurs a fost
emoționant, s-au rostit cuvinte frumoase și pline de adevăr și au fost înmânate distincții
prețioase cu acest prilej doamnei directoare. Este vorba despre Distincția de excelență din
partea I.Ș.J. Suceava, Diploma de excelență din partea
C.C.D. Suceava și Distincție pentru merite deosebite
din partea Colegiului Silvic ,,Bucovina”.
Această aniversare a fost marcată de un
moment special, cel al lansării monografiei domnului
profesor Maricari Valerian, intitulată ,,Școală și
tradiție în Bucovina”, aceasta fiind de fapt o
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continuare a altei publicații de după 1989 a aceluiași autor. Elaborarea acestei cărți a necesitat
o muncă asiduă, de informare, documentare și redactare,
în paginile căreia se regăsesc mulți dintre foști și actuali
dascăli ai liceului. Domnul profesor Romaga Mircea a
prezentat în câteva cuvinte această lucrare monografică.
Printre invitații
care au luat cuvântul în
continuare, s-a numărat și distinsul inginer Șuhani Radu,
în vârstă de peste 90 de ani, director al școlii între anii
1950-1959 și 1971-1977.
Activitatea a continuat cu vizionarea unui material filmat care a cuprins un scurt
istoric al liceului, precum și câteva interviuri cu unii dintre foștii abslovenți care s-au realizat
profesional în diferite domenii iar, la final, o prezentare a
liceului realizată de doamna directoare, Hojbotă Georgeta.
Totul a culminat printr-un frumos program artistic
realizat de elevii școlii, sub directa îndrumare a doamnelor
profesoare Cîrloanță Diana și Petrașuc Ana Maria. Elevii s-au
întrecut în recitarea unor poezii
emoționante, prin intermediul
cărora ei au dorit să se întoarcă
cu recunoștință față de
dascălii lor dragi, urmând apoi
un moment vesel, prin
realizarea
scenetei
,,Doi
vulpoi” iar la final, un
frumos moment folcloric
care s-a
bucurat de
îndelungi aplauze.
Doamna directoare Hojbotă Georgeta a încheiat
această aniversare, prin înmânarea unor diplome
binemeritate distinșilor invitați.
Încheierea momentului aniversar a fost marcată de
o explozie de bucurie în stil bucovinean, vineri seara, în
sala de festivități, printr-un bal tradițional la care au participat salariații liceului, foști
profesori și absolvenți.
Le mulțumim pe această cale tuturor profesorilor care ne sprijină în devenirea noastră,
ne formează și ne pregătesc pentru viață cu dragoste și dăruire (calități tot mai rar întâlnite în
societatea contemporană) și suntem bucuroși că suntem
elevi ai acestui liceu. Suntem recunoscători pentru
faptul că suntem implicați în foarte multe alte domenii,
în proiecte extrașcolare și în activități socio-culturale,
care ne dau prilejul să valorificăm aptitudinile și
pasiunile noastre.
Această manifestare jubiliară, la care am avut
fericirea de a participa, ne-a dat prilejul să dăruim cu
dragoste tuturor invitaților momente de neuitat.
Roxana Bergheva, Clasa a XII-a A și Alexandru Gheorghe Punei, Clasa a X-a A
Profesor îndrumător: Luize Loică
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Prima zi într-un nou colectiv, într-o altă
clădire, pentru unii altă localitate, cu colegi şi
profesori noi. A venit timpul unei noi etape a
vieţii, cea de licean, un nou început în viaţa
unui om! A fi licean este un motiv de bucurie
pentru adolescenţii care merg la şcoală.
Pregătirile înainte de marea zi de luni, 16 septembrie 2014, au însemnat pentru noi clipe
minunate, cu o puternică încărcătură emoţională şi bucurie specifică vârstei.
Îmi aduc aminte cu nostalgie de acea frumoasă zi de toamnă, în care mi-am îndreptat
pentru prima dată paşii în universul plin de farmec al şcolii. Cu paşi mici, cu ghiozdanul în
spate, tinând-o pe mama strâns de mână, pășeam pe un tărâm de basm, unde şcoala era
castelul cu poveşti, iar zâna era doamna învăţătoare. Atunci eram foarte bucuroasă. De
această dată, totul era diferit. Paşii mici de copil s-au transformat în paşi mari de adolescentă
iar emoţiile s-au dovedit a fi mai puternice acum.
Am intrat în curtea şcolii. O mare de lume. Curtea era plină de copii, profesori,
mămici, tătici, chiar şi bunici. Nu-i cunoşteam. Cu unii mă mai întâlnisem pe drum, fără să
ştiu ai cui sunt și unde merg. Privind in jur, majoritatea erau nedumeriţi şi puţin speriaţi ca şi
mine. Nu am să uit niciodată acea zi.
Am intrat la liceul la care am dorit, la specializarea pe care mi-am ales-o, dar m-am
nimerit cu doar câţiva dintre foştii colegi de clasă. În rest, lume nouă. Ne-am strâns în
curtea şcolii, am socializat puţin cu grupul deja format, unde avea sa fie strigată clasa a IX-a
C. Eram curioşi cine o să ne fie diriginte. Forfotă, animaţie, emoţii, aşteptare. Colegii mai
mari se bucurau că se revăd, săltau de bucurie, se îmbrăţişau. Noi, bobocii ne bazam pe
prezenţa părinţilor care ne dădeau siguranţă în locul nou pe care am păşit sfioşi.
În sfârşit, colectivul de profesori, condus de doamna directoare îşi face apariţia
printre noi. Toţi parcă se bucurau de acest început. Ne priveau cu drag, cu blândeţe şi
ospitalitate. Erau veseli şi frumoşi. Ne dădeau încredere şi speranţă. Ne zâmbeau cu
amabilitate şi dragoste părintească. Oare aşa vor fi mereu?
Doamna directoare în faţa unui şir de profesori ne salută pe toţi. Ni se adresează întâi
nouă, celor nou veniţi pe porţile şcolii, apoi colegilor noştri mai mari, părinţilor, invitaţilor şi
domnilor profesori care o înconjoară. Conform
tradiţiei şcolii, nu lipsește părintele care oficiază
slujba de deschidere a anului şcolar, cu
binecuvântări alese.
Doamna directoare prezintă diriginţii
claselor a IX-a, ne adresează tuturor câteva cuvinte
specifice evenimentului, ne urează succes în noul
an şi ne îndrumă spre clasele care ne asteaptă cu
uşile deschise, către cunoaştere şi pregătire pentru viaţă.
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Ne-a fost prezentată doamna dirigintă,
ing. Snijec Cely. Am avut o reacţie
necontrolată dar sinceră, să o îmbrăţişez şi să-i
spun: ,,Doamna, noi vă iubim!”. Răspunsul
dirigintei a fost la fel de spontan şi de călduros:
,,Si eu va iubesc!”.
Ne-am îndreptat către sala de clasă
însoţiţi de doamna dirigintă şi de părinţii care
parcă erau mai emoţionaţi decât noi, cu lacrimi de bucurie în colțul ochilor. Cu toţii am trecut
ca printr-un ritual, în şir indian, oferindu-i flori doamnei diriginte. Stăpânită de emoţii, cu
deosebită căldură, cu măiestrie şi experienţă, doamna dirigintă ne-a ajutat să depăşim
momentele dificile.
Sala era încăpătoare, luminoasă, curată. Nu ştiam că în scurt timp avea sa devină şi
Cabinet de construcţii, frumos amenajat şi bine dotat, lucru care ne determină sa ne placă mai
mult clasa şi şcoala în care ne petrecem o mare parte din zi .
O plăcută surpriză pentru noi şi pentru doamna dirigintă a fost prezenţa la
deschiderea anului, dar şi în clasă, a absolventilor clasei a XIII-a, promoţia 2013, clasa pe
care a condus-o doamna dirigintă timp de cinci ani. Aceştia au venit, cu nostalgia anilor de
liceu, să-i multumească doamnei diriginte pentru toţi anii petrecuţi împreună şi să ne
împărtăşească din experienţa lor de-a lungul anilor de liceu. Ne-au urat succes şi realizări în
anii ce urmează!
Doamna dirigintă ne-a adresat urările de bun-venit, ne-a relatat câte ceva despre
domnia sa, despre şcoală, despre colectivul de profesori din şcoală, apoi a încearcat să ne
cunoască şi pe noi, strigându-ne pe nume după un catalog provizoriu. Ne-am prezentat , am
spus fiecare câte ceva despre noi, de unde venim şi ce gânduri de viitor avem. Am început să
ne cunoaştem şi noi în felul acesta.
Au urmat zile de acomodare, atât cu domnii profesori cât şi cu noii colegi. Ne-am
cunoscut, ne-am împrietenit, s-au format grupuri după preferinţe, după diverse criterii.
Îndrumaţi de doamna dirigintă, încercăm cu eforturi din partea fiecaruia dintre noi să
formăm o clasă unită, integrată în marea familie a şcolii.
După un semestru pot spune ca am reuşit în mare parte să ne adaptăm în noua clasă.
Deşi suntem doar trei fete într-un colectiv de băieţi, încercăm să echilibrăm colectivul şi să
facem o echipă puternică.
Din punctul meu de vedere, Liceul
Tehnologic Nr. 1 din Câmpulung Moldovenesc
nu este unul ca toate celelalte ci reprezintă o
mare familie, care te primeşte cu multă căldură
și caută şi îţi descoperă calităţile, talentul, te
încurajează,
te
educă,
îţi
dezvoltă
personalitatea şi te stimulează indiferent de
etnie sau religie.
Adriana Ioana Merilă, Clasa a IX-a C
Profesor îndrumător: Cely Snijec
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Toamna aceasta, mai precis pe 23
octombrie 2013, am avut avut onoarea să-l avem
oaspete pe unul dintre cei mai mari exploratori şi expediţionari din România, domnul Alin
Totorean. Acesta este primul român care a efectuat o expediţie românească solitară, în
Mongolia şi singurul român care a traversat, pe jos, deşertul Atacama,cel mai uscat deşert de
pe Terra. Este, de asemenea, autorul primei explorări solitare româneşti, a deşerturilor
australiene.
Pe lângă activitatea de explorare, expediţionarul are şi o bogată activitate publicistică,
cuprinzând peste 60 de articole – text şi fotografii – în revistele: Terra Magazin, National
Geographic, Carpatica Adventure, Vacanţe şi Călătorii.
Întâlnirea cu expediţionarul Alin Totorean a decurs în termeni propice învăţării şi
acumulării
de
noi
informaţii.
Expediţionarul
ne-a prezentat o serie
de zone prin intermediul
unor fotografii, scurt
metraje, prezentări Power
Point realizate în
Mongolia,
Etiopia,
Deşertul
AtacamaChile. Toate aceste zone
mai putin accesibile
au devenit cunoscute
colegilor noştri, prin
intermediul imaginilor şi
al informațiilor puse
la dispoziţie de către
invitat.
Din prezentări, elevii au putut identifica o serie de caracteristici naturale ale zonelor
prezentate, legate de relief, climă, hidrografie, vegetaţie etc.
De asemenea, noi am putut surprinde o serie de aspecte legate de modul de viaţă, nivel
de trai, religie, activităţi economice, obiceiuri culinare, aspecte ale vieţii cotidiene etc.
Dintre obiectivele și beneficiile acestei întâlniri enumerăm doar câteva: cultivarea în
rândul tinerilor a dorinţei de petrecere a timpului liber în natură, stimularea dorinţei de
cunoaştere a spaţiului geografic, de la cel al orizontului local, până la cel naţional şi chiar
dincolo de graniţe, precum și îndemnul la
mişcare, la o viaţă activă, sportivă.
La finalul întâlnirii noi, elevii am avut
posibilitatea să adresăm întrebări invitatului şi să
ne satisfacem anumite curiozităţi.
Bianca Niculăeasa, Clasa a IX-a A
Profesor îndrumător: Leontina Negură
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Curăţenie
în toată ţara
într-o singură zi !

Elevii
şi profesorii
Liceului Tehnologic Nr.1
au participat, pe 28 septembrie 2013, la una dintre
acţiunile din cadrul proiectului “Let’s Do It, România!”.
Este al treilea an consecutiv în care liceul nostru, profesori şi elevi deopotrivă,
participă la această acţiune. „Let’s Do It, Romania !” este cel mai mare proiect naţional de
implicare socială.
Proiectul ,,Let’s Do It, România !” este unul de ecologizare. Este un proiect de
voluntariat, în care niciun membru implicat nu este remunerat şi beneficiază de sprijinul
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climaterice.
Acest proiect are ca misiune convingerea şi mobilizarea cetăţenilor şi autorităţilor de a
lua parte la cea mai mare iniţiativă de ecologizare. Ca obiectiv pe termen lung, proiectul îşi
propune responsabilizarea cetăţenilor faţă de mediul înconjurător.
Proiectul a fost iniţiat în Estonia în anul 2008 iar iniţiativa s-a extins în peste 20 de
ţări.
Anul 2010 a fost primul an în care România a participat la acest proiect.
După succesul primelor 3 ediţii din 2010, 2011 şi 2012, la care au participat peste
650.000 de voluntari şi care au colectat peste 1,6 milioane de saci de deşeuri, ziua de
curăţenie naţională de la noi a devenit deja o tradiţie.
De ce „Let’s Do It, Romania !” ?
• Pentru că ne-am săturat să stăm pe margine ca simpli privitori, fără a acţiona!
• Pentru că, uniţi cu toţii, doar pentru o zi, putem schimba vizibil România!
• Pentru că problema deşeurilor este una reală în România!
•.Pentru că locuitorii țării trebuie să înţeleagă importanţa unui comportament responsabil faţă
de mediu şi necesitatea aplicării acestuia în viaţa de zi cu zi!

Adrian Poenari,
Clasa a X-a B
Profesor îndrumător:
Leontina Negură

9

GENEZE

Pe parcursul vieţii, fiecare persoană are de trecut mai
multe trepte, obstacole, încercări. Acestea ne ajută să ne formăm
caracterul și personalitatea. Una dintre primele etape ale fiecărui
om este şcoala. În primii douăzeci de ani petrecem aproape
patruzeci la sută din timp în şcoală.
La terminarea fiecărui ciclu de învătământ, avem de
trecut anumite probe sau examene. Dar poate cel mai important
este cel de la sfârşitul celor douăsprezece clase, bacalaureatul,
care ne influenţează viitorul, ne ajută la alegerea unei facultăţi sau a unui loc de muncă şi ne
arată nivelul de cunoştinţe acumulate în timpul liceului.
Deşi mulţi ar fi tentaţi să creadă că dificultatea examenului de bacalaureat constă în
conţinutul acestuia, este dovedit că un factor poate la fel de important este stresul.
Înainte de examenul propriu-zis, în timpul acestuia și până la aflarea rezultatelor,
suntem cuprinşi de emoţii. Intensitatea lor variază, în funcţie de fiecare persoană, dar toţi
resimţim aceste emoţii. Deşi majoritatea le priveşte ca pe un factor negativ, emoţiile pot
aduce şi beneficii. De exemplu, o persoană care se gândeşte la examen chiar şi cu doi-trei ani
înainte începe să pregătească bacalaureatul, lucrând în plus doar pentru a-şi spori şansele de
promovabilitate. Deşi la unii emoţiile se opresc atunci când au terminat de studiat pentru
examen, la alţii abia încep. Aici se pot vedea şi părţile negative. Un exemplu destul de întâlnit
este cel al elevului conştiincios, dar emotiv. Acesta se pregăteşte din greu pentru bacalaureat,
învaţă, ştie tot ce trebuie de ştiut, iar în momentul examenului, copleşit de stres, se întâmplă
să nu se poată concentra deloc.
Cum am mai precizat, intensitatea emoţiilor resimţite diferă de la un individ la altul.
Cel mai bine este să ne pregătim din timp pentru acest examen. Trebuie sa fim mereu siguri
pe noi înşine, să avem o atitudine pozitivă şi să ne gândim că orice s-ar întâmpla, vom trece
peste orice obstacol.
O mare bucurie voi trăi doar peste câteva zile, când îmi
va fi încununată munca de patru ani și, în calitate de șef al
promoției 2010-2014, voi înmâna cheia succesului celor din
clasa a XI-a, cu speranța că vor ține ștacheta școlii cât mai sus.
Este minunat dacă putem să ne modelăm caracterul și să
adoptăm o atitudine corespunzătoare în momentele cruciale ale
vieții, dacă putem urma îndemnul lui Colin Turner: ,,Dezvoltă-ţi
o atitudine de învingător! Foloseşte-ţi inteligenţa în chip creativ
şi pozitiv pentru a descoperi modalităţi de a câştiga şi nu pentru
a-ţi demonstra ţie însuţi că garantat vei pierde!”

Ovidiu Ilie, Clasa a XII-a A

10

GENEZE

Mihai Eminescu înseamnă în literatura română creatorul unei opere ce parcă anulează timpul,
trăind în contemporaneitate. Poetul „nepereche”, cum avea să-l numească G. Călinescu, reprezintă în
literatură noastră un dublu reper de valoare luată în absolut, înscriindu-se în contextul literaturii
universale, alături de Dante, Hugo, Goethe, cum aprecia Tudor Vianu și de specific național, drept
ipostază unică a sufletului românesc, în concertul poetic al lumii. El este etichetat în literatura
europeană drept ultimul mare poet romantic, păstrând specificul artiștilor romantici.
Mihai Eminescu este fără îndoială „cu totul deosebit în felul său, om al timpului modern,
deocamdată blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate,
până acum așa de puțin format, încât ne vine greu să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet,
poet în toată puterea cuvântului”, după cum aprecia Titu Maiorescu. Desigur, personaliatatea sa a
suscitat numeroase polemici în contemporaneitate și poate că întrebarea cea mai pertinentă pe care ar
trebui sa ne-o adresăm ar fi: mai trăiește Eminescu în actualiatate? Desigur că răspunsurile ar fi
împărțite, mai ales în rândul adolescenților, căci unii privesc opera eminesciană drept una aproape
demodată și astfel avem tendința să-l transformăm pe acest demiurg într-o „Cenușăreasă” a literaturii
române. Totuși vrem să credem că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece incontenstabila valoare a
operei sale îl anunță, fără exagerare, Prometeul nostru, cel care aduce un suflu nou pe scena literaturii
naționale. Astfel putem reflecta la creația sa cu convingerea că prin intermediul operei sale devenim
autentici, unici și totodată ducem cu noi generațiilor viitoare patosul poporului român, izvor nesecat
de puritate, profunzime și, nu în cele din urmă, genialitate, căci să nu uităm că atunci când ne gândim
la Eminescu, ne simțim îndreptățiți să afirmăm că ,,românul s-a născut poet’’. Desigur că Luceafărul
nostru se bucură de „aplauze” și astăzi prin intermediul acelora pentru care poezia reprezintă
plăsmuirea trăirilor interioare, așa cum ne prezintă Vasile Tudor, „testamentul” său în semn de
recunoștință mentorului său:
Ucenicie
Domnului MihaiEminescu
Străbunul care trece în luntre de cuvinte
Nemărginite valuri, neîmblânzite vânturi
Un prinț la curtea Stelei prea rece de fierbinte
Străbunul care trece lumina pe pământuri.
O lacrimă a toamnei, durere ruginie
Oprită în clipirea cu doruri de morminte...
Ci rugăciunea veche a unui dac învie
Străbunul care trece cu sângele-n cuvinte!

Ovidiu Ilie, Clasa a XII-a A
Profesor îndrumător: Alina Mazăre
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Bolta înstelată

Dragostea
Dragostea nu are vârstă,
E păstrată printre gânduri,
Uneori este ascunsă,
Presărată printre rânduri.

Sub nori albaștri, conturați,
Apare chipul tău,
Și-o mână o întind ca să-l ating
Dar el dispare în depărtări.

Poate atinge cote-nalte,
Poate fi cântată,
Poate fi chiar spusă,
Și totodată neexprimată.

Sub cer frumos, catifelat,
Apar din nou și ochii tăi,
Dar parcă au stat mult prea puțin,
Au dispărut în depărtări.

Poate stinge multe focuri,
Poate reaprinde plăcutul,
Poate cuceri și lumea,
Poate reînvia trecutul.

Cu cât ating mai mult și luna,
Cu-atât îți simt parfumul tău,
O țin în palmă totdeauna,
Cum o făceam adeseori.

Fără dragoste soarele nu răsare,
Fără dragoste viața nu are culoare,
Colorată, pastelată, incompletă, imperfectă
Este dragostea noastră certă.

Cu stelele și azi vorbesc,
Mărturisindu-mi cât îmi ești aproape,
Te caut dar nu te găsesc,
La ceas târziu, în noapte.
Viața

Dumnezeu
Pe-o margine din cer,
Stă un suflet cald,
Caută cu drag și el,
Pe cel ce l-a dat.

O viață-ntreagă e mult prea scurtă,
O clipă nu-ți înseninează chipul,
O urmă de regret lăsată-n urmă,
Poate curma și începutul.

El e unul, atotputernic,
Ce poate întoarce chiar și lumea,
Ce poate împărtăși iubirea,
Ce cheamă adesea la El făptura.

O viață nouă-ncepi
De când spui încă o dată,
Un alt drum îl alegi
Ce-ți schimbă viața toată.

Nu are egal în lume,
Nu poate fi comparat,
E unic prin al Său nume,
Al nostru Împărat.

Așterni pe foaia ta cea albă,
O serie de întrebări,
Ce nasc și se sfârșesc odată,
Fără răspuns, fără schimbări.

El iartă și plânge,
Și-ți știe fiecare gând,
Tot el te împacă,
Al nostru prea Sfânt.

Cu pași mărunți, grăbiți, neconteniți,
Ne îndreptăm adânc privirea,
O viață-ntreagă e mult prea scurtă,
Rămânem doar cu amintirea.
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Inima
Iubirea-i sfântă, floare rară,
Ce crește-n mii și mii de dimineți,
Și-n veci ea nu ar’ să piară,
Căci este sufletul fiecărei vieți.
Tu, chip frumos de soare,
Căldură-mi dăruiești,
Tu, inimă stăpână,
Ce oare îți dorești?
Un zâmbet, o privire,
O caldă alintare,
Un te iubesc cu patos,
Sau poate-o-mbrățișare?!?

Cât într-o viață
Visul ce se naște
În fruntea realității,
Clipa care trece
Sub flacăra vie-a morții,
Vântul ce se-mprăștie,
În amurg de seară,
Noaptea ce te-mbată
Cu a ei coroană,
Șoapte ce se-nghesuie
Într-un imens mister,
Lacrimi care curg
Și seacă nițel,
Dorul ce te macină
Pribeag, hoinărit,
Drumul ce te caută
Dar nu te-a găsit,
Speranța ce-nvie,
Te-aduce-napoi,
Iluzia rămâne,
Purtată cu noi,
Zadarnic și crunt
Al vieții condor,
Tu ești și vei fi
Un om călător!

Tu de-ai putea vorbi,
Ai spune focul ce te-neacă,
Tristețea, jalea, ura și iubirea,
Le-ai pune într-o carte sacră.
Ai prinde aripi ca să zbori,
Peste înaltele, de neatins,
Tu, inimă, nu te sfii,
Deschide-te, să poți iubi!

Un suflet gol tu ai lăsat în urmă,
Ușa închisă, nici un decor nu o mai
schimbă,
O liniște apăsătoare revărsată,
O strîngere de vise mult prea nedreaptă.
O lumânare ce stă pe masa din odaie,
O lume mult prea tristă,
Un scâncet, o văpaie.
Nici poza ta nu-mi mai zâmbește,
Când pasul mi-l îndrept spre ea,
Mă uit, parcă ceva lipsește
Nu pot găsi, nu pot avea…

Mihaela Negură, Clasa a XIII-a Seral
Profesor îndrumător: Luize Loică
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În
perioada 20- 25 noiembrie 2013, a vut loc în Polonia
seminarul internaţional cu tema ,,Evaluarea Proiectelor de
Incluziune în Cadrul Serviciului European de Voluntariat” (“Evaluating
EVS inclusion projects”). Proiectul european finanţat prin programul ,,Tineret în Acțiune”,
(Acţiunea 4.3) parte componentă a ANPCDEPF (Agenţia Naţionala pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației si Formării Profesionalea) a fost organizat de Asociaţia”
Europejskie Forum Mlodziezy” şi a reunit laolaltă lucrători de tineret , reprezentanţi ai unor
asociaţii şi ONG-uri, cât şi cadre didactice responsabile de programe şi proiecte europene
sau de activităţi extracurriculare.
Scopul acestui proiect a fost acela de a oferi participanţilor din ţări ca: Turcia, Grecia,
Spania, România, Marea Britanie, Italia, Republica Cehă, Letonia, Portugalia şi Polonia şansa
de a se informa cu privire la impactul participării active a volunarilor în activităţile
comunităţii locale cât şi despre proiecte de voluntariat de succes.
Animată de dorinţa de a aduce voluntari în şcoala unde predau, am fost unul dintre
cei cinci reprezentanti ai României la acest eveniment internațional,unde am trăit o
experienţă de învăţare plăcută, într-un cadru de lucru nonformal, cu metode activparticipative, oferit de o echipă de lucru cu înalte abilităţi de organizare şi implementare a
proiectelor europene.
Participarea mea la acest seminar, ca reprezentant al Liceului Tehnologic Nr. 1
Câmpulung Moldovenesc și deopotrivă a asociației TEAM FOR YOUTH, Baia Mare, mi-a
oferit ocazia să îmi dezvolt abilităţi şi competenţe de comunicare în limba engleză, în
domenii ca: socializare, comunicare, creativitate.
Am aflat multe lucruri despre Serviciul European de Voluntariat, despre organizaţiile
de trimitere, de primire sau coordonare de voluntari prin SEV, despre modul în care şcoala
poate contribui la creşterea nivelului de educaţie al elevilor, utilizând metode de învăţare
nonformale, prin proiecte interculturale, de parteneriat internaţional, finanţate prin programul
,,Tineret în Acţiune”.
Participarea la acest curs internațional mi-a adus un plus de
informații pe care să le utilizez în lucrul cu tinerii, o
perspectivă mai largă asupra viziunii europene privind
modul deschis de funcționare a relației
tineriprofesori-voluntari-comunitate, dar și mai multă
încredere și convingere că mereu avem de învățat unii
de la alții, dacă suntem într-adevăr dornici să facem
acest lucru.
Profesor Nicoleta Grămadă
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În perioada 22-30 martie 2014 am
participat împreună cu doamna profesoară
Grămadă Nicoleta la un Schimb de Tineri
(Youth Exchange), proiect finanțat prin
programul Uniunii Europene "Youth In Action", cu tema "Think
global and be back to the origins" în Castillo Del Romeral, regiunea
Cuenca, Spania.
A fost o experiență de învățare deosebită, în care toți cei 25
de participanți din Spania, Luxemburg, Germania, Polonia și
România am avut șansa de a reflecta împreună la problemele de mediu existente la nivel
global dar și de a participa activ la ateliere de lucru foarte interesante, oferite de asociația
organizatoare Asociacion Sociocultural Estratos, din Spania.
Ne-am făcut cunoscuți în serile interculturale. Am
deschis seara românească, întâmpinându-i pe participanți cu
pâine și sare, cu vestitele plăcinte ,,poale-n brâu”, cu
șunculiță și zacuscă dar și cu tradiționala dulceață de
trandafiri și afine, specifice meleagurilor noastre. I-am
încântat cu muzică populară cântată live de colega
noastră, Ana-Maria și am dansat împreună hora de la Pojorâta
și Brașoveanca. Am fost încântați să spunem tuturor că
suntem români, să vorbim despre frumusețile noastre și
despre bogăția culturală a portului și a tradițiilor noastre
strămoșești.
Am vizitat o parte din Spania, ne-am făcut prieteni,
am muncit în echipă, ne-am amuzat dar am și învățat multe
despre mediu și despre cum îl putem păstra mai bine,
protejându-l. Am învățat să comunicăm mai bine în
engleză dar și în spaniolă sau poloneză, am dat interviuri în
presa scrisă și televizată, ne-am întâlnit cu comunitatea
locală care ne-a primit cu mult drag și ne-a împărtășit atât
din tradițiile lor, cât și din experiența lor ca voluntari în
diferite asociații.
Au fost zile pline de activități frumoase, educative și nonformale. Împreună am
personalizat tricouri cu ajutorul creioanelor cerate și le-am prezentat într-un concurs de Miss
și Mister, (pe care l-a câștigat colega noastră, Alexandra). Am făcut cadouri din materiale
reciclabile, am oferit îmbrățișări gratuite în Cuenca, am aflat mai
multe unii despre alții, despre cultura, tradițiile și obiceiurile
fiecăruia dintre noi.
A fost o experiență unică, prima de acest gen la care am
participat, învățând să ne descoperim, să creștem, să evoluăm, să
fim mai încrezători în noi înșine, să ne înțelegem, să ne respectăm
reciproc și să ne tolerăm.
Roxana Bergheva, Clasa a XII-a A
Ana-Maria Vaman, Clasa a XII-a A
Alexandra Mihaela Dornean, Clasa a XII-a B
Ovidiu Ilie, Clasa a XII-a A
Robert Catrinar, Clasa a XII-a A
Profesor îndrumător: Nicoleta Grămadă
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Anul şcolar trecut, Liceul Tehnologic Nr. 1 a
încheiat un parteneriat cu Asociaţia ,,Să îmbătrânim
Frumos”, cu sediul în Vatra Dornei. Această asociație a
încheiat parteneriatul cu liceul nostru în cadrul proiectului
,,Conservarea Biodiversităţii în situl Natura 2000 RarăuGiumalău, printr-un Management Integrat şi Participativ”.
În cadrul acestui parteneriat, Liceul Tehnologic Nr. 1 a beneficiat de o tabără gratuită
pentru 20 de elevi care au fost însoțiți de doamna profesoară
Popescu Elena. Tabăra s-a desfaşurat în Masivul Rarău, urcarea
s-a făcut pe traseul marcat cu cruce galbenă, prin carieră, Șaua
ciobanului și locul de campare de la Salvamont.
Noi, elevii am învăţat o mulţime de lucruri interesante.
În primul rând, noi am fost informaţi despre ariile protejate din
rețeaua Natura 2000 şi am aflat, poate pentru prima dată, de
existenţa în zona noastră, a Sitului Natura 2000 RarăuGiumalău. De asemenea, în tabără au fost susţinute o serie de seminarii pe diverse teme şi
anume: reguli de campare, orientare în spaţiu, orientare
turistică, speciile de floră şi faună protejate, identificarea
unor minereuri.
Am desfăşurat mai multe activități în cadrul taberei:
am vizitat o serie de obiective incluse în ariile naturale
protejate de interes naţional, din Munţii Rarău – Giumalău,
între care mai importante au fost: Fâneţele montane
Todirescu, Rezervaţia geologică Rarău - Pietrele Doamnei, Codrul Secular Slătioara,
Rezervaţia Ştiinţifică Peştera Liliecilor, mina de explorare din Rarău.
Cel mai mult am apreciat maniera în care am petrecut
serile, într-un cadru idilic, mai aproape de natură. Pentru câteva
zile am lăsat deoparte modernitatea și am trăit asemeni
oamenilor munților, gătind în ceaun la foc, uscându-ne hainele
lângă vatră iar serile au fost adevărate sărbători: am stat în jurul
focului, am cântat și am dansat.
Colegii noştri s-au
comportat exemplar, fiind
chiar lăudaţi de cei de la asociatia care a organizat tabăra.
Au dovedit spirit de echipă, au respectat regulile impuse de
organizatorii taberei şi nu au creat probleme.
Georgiana Bouruc, Clasa a XI-a B
Profesor îndrumător: Leontina Negură
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Atâtea gânduri la un loc
S-au întâlnit în fiecare
Dar noi grupați pe lângă foc,
Ne-am făcut o prezentare!
Alin a fost primul servit,
Ca veritabil fotbalist,
Ce în echipă a venit
În Lig-a treia rezervist!
A urmat doamna profesoară,
Ce cu efort ne-a însoțit
Și fericită astă-seară
În versuri dulci ea a vorbit!
Când Cătălin s-a prezentat,
Ne-a spus ce mult îi place lui
Să fie-aicea sus urcat,
Cu noi, la poala muntelui!
Georgiana-ndrăgostită
De natură și de viață,
Vrea să fie-o reușită
Expediția realizată!

Vasilică ne-a grăit
Despre ce-i face plăcere,
Și e mândru c-a venit
Să vadă așa avere!
Alexandra cea rebelă,
Dar cu suflet de artistă,
A spus că va fi fidelă
În artă, muzică, revistă!
Andreea cea tinerică
Și-a dorit să vină-aici,
Ea la prieteni să le zică
Că excursi-a mers brici!
Cătălin cel mare a zis
Că-i muntean adevărat,
Dar Rarăul n-a prezis,
Că îi va veni de hac!
S-a prezentat și Andrei,
A vorbit despre pasiuni,
Tot ce-i place: vin, femei
Și un grup de oameni buni!

Acum vin și greii noștri,
E rândul lui Ionuț, în fine,
Ce s-au prezentat pe rând,
Ca să ne spună înțelept
Iubitori de cer și aștri,
Cum își lucrează mușchii bine Tot cu capu-n nori ei stând!
Și-i norocos că e deștept!
Sergiu ne-a preluat în pază
Urmează Mircea care-a spus Și ne-a dus militărește,
Că prima dat-a vizitat
Ca un om vioi, de bază,
Rarăul ce se-nalță-n sus
Căci pe oameni îi iubește!
Și pân-acum nu l-a călcat!
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Petrucu-i pe lângă noi,
Om activ și altruist,
La ceaun și la tigăi,
Bucătar și alpinist!
În preajmă o să ne stea
Liviu, mare salvator,
El e-ndrăgostit lulea
De-aventură și motor!
Zi de zi vine tiptil
Ca să ne-aprovizioneze,
Liniștitul domn Emil,
Pe noi să ne ospăteze!
Nimic din aceste slove
Nu s-ar fi născut pe dată
Fără stele, stropi și vorbe,
Focul și iarba udată!
Cum Rarăul e benefic
Și aduce bucurie,
Îți vine să scrii frenetic,
Frumusețea-i să se știe!

Profesor coordonator
Elena Popescu
Rarău, 22 august 2013

GENEZE

Iată că a venit momentul acela din fiecare an școlar cand se
face o cu totul altfel de școală, sub titulatura „SĂPTĂMÂNA
ALTFEL”! Cu acestă ocazie noi, elevii clasei a XI-a B,
împreună cu doamna dirigintă Hulubeac Angela și domnul
profesor Huțuleac Laurențiu, am organizat o excursie pe
ruta: Câmpulung Moldovenesc – Tg. Neamț – Cheile
Bicazului – Lacul Roșu – Piatra Neamț și retur.
Pe traseu am vizitat diferite obiective turistice,
culturale dar și religioase care ne-au încântat foarte mult.
Prima dată am vizitat Cetatea Neamțului, unde am văzut cum
strămoșii noștri își duceau traiul în acele vremuri. Dupa
vizitarea cetății am mers la Casa Memorială Humulești, apoi
la
diferite mănăstiri. Astfel, la Mănăstirea Secu a fost puţin mai diferit, deoarece părintele care ne-a
condus, ne-a povestit pe scurt despre istoria mănăstirii, felul în care a fost construită și de către
cine, precum și ce s-a întamplat de-a lungul anilor etc.
Spre seara am ajuns la Hotelul Pescăruş, situat pe malul Lacului Bicaz, bucurându-ne de
o primire călduroasa, unde ne-am odihnit pentru a putea porni din nou la drum a doua zi, spre
Cheile Bicazului și Lacul Roşu.

Cu ocazia ,,Săptămânii altfel”, am avut oportunitatea de a vedea două dintre fabricile
oraşului, cea de cânepa ROMALFA, precum şi Fabrica de lapte RARĂUL.
Prima dată am fost la ROMALFA, unde am văzut procesul
tehnologic al fabricării aţei pentru diferite trebuinţe. Directorul
fabricii ne-a arătat cum de la un balot de 150 kg se ajunge la un
fir de aţa foarte subţire. Totodată ne-a spus că acestea se
confecţionează de diferite mărimi, pentru a putea merge mai
departe la alte fabrici, pentru diferite operaţiuni.
Putin mai târziu am mers la Fabica de lapte
RARĂUL. Eram foarte încântaţi deoarece niciunul dintre
noi nu a mai avut ocazia să intre într-o fabrică de lapte
până atunci pentru a putea vedea cum se face caşcavalul
mult dorit de noi, brânza topită etc. La sfârşit ne-au dat
tuturor două cutii de brănzică de vaci, drept recompensă.
Paul Căzăcuțu, Clasa a XI-a B
Profesor îndrumător: Angela Hulubeac
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O zi care m-a surprins plăcut, așa o pot numi, a fost
ziua în care am vizitat Muzeul etnografic Ion Grămadă. Eu,
împreună cu colegii mei și cu doamnele profesoare Hulubeac
Angela și Ulian Virginia am avut ocazia de a vedea acolo
ustensilele unei bucătării, precum și portul popular pe care
bunicii și străbunicii noștri le foloseau în viața de zi cu zi.
La un moment dat, doamna Grămadă care ne-a însoțit ne-a explicat că
aceștia își confecționau singuri hainele și încălțămintea, cu diferite modele și
țesături care par dificile în ziua de astăzi, însă ei reușeau cu desăvârșire, chiar
daca le lua foarte mult timp, însă rezultatul era pe măsură.
Încântarea cea mai mare a venit spre final, când
am
putut vedea cum învățau aceștia. Nu existau stilouri,
pixuri, creioane, ci ei își puneau gândurile pe foaie,
utilizând pana și călimara cu cerneală iar caietele lor erau pur și simplu
câteva foi cusute la un capăt cu ață, pentru a nu se pierde.
Paul Căzăcuțu, Clasa a XI-a
B
Profesor îndrumător: Angela Hulubeac

În prag de absolvire, o vizită într-o unitate militară este
binevenită, mai ales dacă unii dintre elevii clasei a XII-a A
intenționează să îmbrățișeze o carieră militară. Pentru clarificarea
opțiunii și mai ales pentru că porțile unei unități militare s-au deschis
pentru puțin timp celor din exteriorul ei, am profitat de această
oportunitate și ne-am satisfăcut curiozitatea de a cunoaște cât mai
multe lucruri despre cei care veghează din umbră liniștea și siguranța noastră, despre armele
folosite, despre clădirile și organizarea internă.
În ,,Săptămâna altfel” am pornit cu mașinile din Câmpulung Moldovenesc, împreună cu
doamna dirigintă Petrașuc Ana-Maria, am urcat culmile domoale ale Mestecănișului, am admirat
peisajul din Pasul Mestecăniș, apoi am coborât în depresiunea Dornelor și am poposit în curtea
Unității Militare a Batalionului 17 Vânători de munte, din localitatea Roșu. Acolo ne-a
întâmpinat domnul comandant al unității care ne-a fost și ghid pe durata vizitei noastre.
Pentru prima oară am simțit fiorul legăturii dintre om și armă, atracția pentru uniforma
militară, pentru ordine și disciplină, pentru devotament și dăruire în slujba celor dragi. Îmi doresc
din suflet să lucrez în acest domeniu și să-mi împlinesc visul meu din copilărie. Sper să fiu un
bun militar, să-mi servesc patria cu cinste și devotament.
Constantin Grigorean, Clasa a XII-a A
Profesor îndrumător: Ana-Maria Petrașuc
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Fotbalul reprezintă o pasiune moștenită de la tatăl meu, care
a activat în cadrul echipei F.C. Pojorâta.
Eu am început să practic acest sport de la o vârstă fragedă, la
12 ani, la echipa C.S.M. Rarăul, antrenată de domnul profesor
Boguș Liviu, aici activând timp de 3 ani. Apoi am jucat fotbal în
cadrul echipei F.C. Pojorâta, unde am activat timp de 4 ani, această
echipă fiind antrenată de domnul profesor Mândrilă Dan. În prezent
sunt membru al echipei Minerul Iacobeni, antrenată de domnul
Buliga Relu, eu fiind pe post de portar.
În toți acești ani am concurat cu echipele de fotbal din zonă,
cu actuala echipă reușind să obținem intrarea în Liga a III-a. Antrenamentul constă în pregătirea
fizică zilnică iar în cadrul cantonamentelor se organizează meciuri amicale, pentru a ne motiva să
devenim competitivi.
Personal consider că fotbalul este un sport complet, relaxant, benefic pentru sănătate, un
sport pe care majoritatea băieților îl practică, el dezvoltându-ne spiritul de echipă.
Ionuț-Alin Blidariu, Clasa a XII-a A
Am început să cânt muzică populară încă de la vârsta de 5
ani, practic de la grădiniță și am continuat la Școala gimnazială
,,Ion Șuhane”, din comuna Frumosu. În cadrul ansamblului
,,Brăduțul”, din Frumosu, coordonat cu măiestrie de doamna
profesoară Vaman Eugenia, am fost atât solistă, cât și dansatoare.
De-a lungul anilor am participat la numeroase festivaluri
de folclor, atât în județul Suceava, cât și în alte zone ale țării. De
asemenea, am avut bucuria de a participa la festivaluri de folclor
peste hotare, de exemplu, în Ucraina, Ungaria și Polonia. Doresc
să menționez și participarea mea la un concurs de folclor,
organizat de Favorit TV , intitulat ,,Rapsodia română”.
Pasiunea mea pentru muzica populară am moștenit-o de la părinți, mama mea obișnuind
să interpreteze folclor, iar tatăl meu să cânte la acordeon.
Personal apreciez în mod deosebit pe regretata interpretă de muzică populară din zonă,
Mina Pâslaru, ale cărei cântece le-am interpretat încă din copilărie.
Doresc să mai specific implicarea mea activă în cadrul serbărilor școlare, atât la
interpretare, cât și la dansul polular, în cadrul ansamblului folcloric al liceului, condus cu
măiestrie de doamna profesoară Petrașuc Ana-Maria.
Ana-Maria Vaman, Clasa a XII-a A
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Deși inițial am optat pentru un alt liceu, destinul a făcut ca
să ajung la Liceul Tehnologic Nr.1, părinții mei fiind cândva elevi
ai acestui liceu. Încă din clasa a IX-a și până în prezent m-am
implicat în numeroase activități, atât în domeniul școlar, cât și în
cel extrașcolar, sub directa îndrumare a doamnei diriginte
Grămadă Nicoleta.
De exemplu, am realizat desene pentru panourile expuse
pe culoarele liceului, desene pentru diferite activități și concursuri
naționale și internaționale, obținând locul I la Concursul național
,,Lumină din lumină-Bucuria Învierii prin ochi de copil”, locul I la
Concursul internațional ,,Eco Junior” precum și multe alte premii
pe care spațiul nu mi le permite să le enumăr. De asemenea, am
realizat postere pentru ,,Balul Bobocilor”.
O altă pasiune a mea este realizarea de scurt metraje.
Astfel, la Concursul ,,IT Elite” am participat la secțiunea film, la care am obținut locul III iar în
cadrul unui concurs internațional am obținut un loc fruntaș, cu un scurt metraj intitulat ,,My
town”. De asemenea, am obținut locul I în cadrul concursului ,,S.O.S. Salvați Pământul!”.
Menționez, în continuare, că în anul 2013 am participat la Concursul județean ,,Bio Diversity
Project”, cu o serie de desene în cărbune și pastel, înfățișând civilizațiile dispărute. Pe baza
acestor desene am realizat un film cu care am obținut premiul special.
Iar în ceea ce privește sportul, în anul 2013 am obținut locul II la fotbal fete, în cadrul
,,Cupei Silvicultorului”, eu fiind pe post de portar iar în acest an școlar, în cadrul competițiilor
sportive organizate cu prilejul aniversării a 140 de ani de învățământ tehnic bucovinean, alături
de colegele de echipă am obținut locul al III-lea.
Doresc să menționez faptul că mă pasionează și interpretarea la chitară, instrument pe
care l-am studiat încă de la vârsta de 16 ani, sub îndrumarea domnului profesor Bârsă Ciprian.
Alături de colegii mei din școală, am participat la ambele ediții ale campaniei naționale
de ecologizare intitulate ,,Let's do it, România!”
În acest an școlar am avut bucuria de a participa la ,,Youth Exchange” în Spania,
reprezentând pentru mine prima călătorie în afara granițelor țării, reușind astfel să-mi
îmbunătățesc comunicarea în limba engleză și să stabilesc relații strânse de prietenie cu
adolescenți din alte țări.
Acum, în pragul absolvirii, mă încearcă sentimente de nostalgie după frumoșii ani de
liceu, profesori și colegi deopotrivă, care mi-au fost alături și la bine dar și la greu. Emoțiile mă
cuprind și nu-mi dau drumul. Privesc înapoi cu bucurie și înainte cu nădejde, dorindu-mi un
viitor luminos în viața personală și în cariera profesională.
Alexandra-Mihaela Dornean, Clasa a XII-a B
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Pasiunea mea pentru dansul popular s-a manifestat încă din clasa
a
V-a, când am activat în cadrul ansamblului ,,Piatra Străjii”, condus de
domnul profesor Zlevoacă Constantin, de la Școala gimnazială Pojorâta.
Menționez că în prezent activez în cadrul ansamblului ,,Plaiurile
Pojorâtei”, coordonat de domnul Străjer Gheorghe, alături de care am
cunoscut succesul, prin numeroase participări la festivaluri și emisiuni
televizate.
Astfel, în ultimii ani am avut prilejul de a participa la următoarele
festivaluri de folclor: ,,Hora Bucovinei” de la Bucșoaia, ,,Drumul
Lemnului” de la Câmpulung Moldovenesc, precum și la festivaluri organizate în Polonia, Slovacia și SUA.
De asemenea, am participat la următoarele emisiuni: ,,Seara favorită”, difuzată de programul Favorit TV și
,,Să vă amintiți duminica”, emisiunea de succes , moderată de Corina Chiriac, la Național TV. Aparițiile
noastre sunt difuzate frecvent de posturile de televiziune din Suceava dar și la Etno TV. Doresc să mai
menționez faptul că am obținut în anul 2013 locul I în cadrul Festivalului de folclor ,,Întâlniri Bucovinene”,
desfășurat la Câmpulung Moldovenesc.
Pentru mine folclorul, în general, și dansul popular, în special, reprezintă un mod plăcut de a-mi
petrece timpul liber, o modalitate de cunoaștere și de a stabili relații strânse de colegialitate și de prietenie cu
ceilalți membri, o cale de a duce mai departe tradițiile și portul nostru popular.
Andrei Cîrloanță, Clasa a XII-a A

Totul a început acum nouă ani, mai precis în anul 2005, când am fost sunată de
actualul instructor, pentru preselecții. Am fost acceptată în ansamblul de dansuri
populare, ,,Străjerii Bucovinei”, avându-l ca instructor pe domnul Erhan Adrian. Practic
din acel moment s-a cristalizat pasiunea mea pentru dans. Trebuie să recunosc faptul că
mi-a luat mult timp ca să învăț pașii de dans dar acum sunt aproape ca un dansator
profesionist.
În decursul anilor, inclusiv în timpul liceului, am participat la numeroase
spectacole de folclor dar și la emisiuni televizate, cum ar fi: la Cluj, la un spectacol
caritabil despre obiceiurile de iarnă, la București, la un spectacol cu ocazia zilei de 1
Decembrie sau la Sala Palatului, prezentând obiceiuri de nuntă. Am participat, de
asemenea, la Antena 1, într-un show al Revelionului din anul 2012, la Național TV, la
cunoscuta emisiune a Corinei Chiriac, ,,Să v-amintiți duminica” sau la Etno TV, la
emisiunea ,,Dimineața în bucătărie”. Pasiunea mea pentru dans nu a încetat, eu continuând să merg peste tot
unde sunt invitată, împreună cu acești oameni deosebiți.
În anii de liceu am pornit la drum, coordonați de doamna profesoară Petrașuc Ana- Maria, care a
pus bazele unui ansamblu de dansuri populare al liceului nostru. Împreună cu cei din liceu am participat la
mai multe ediții ale Balului Bobocilor, la serbările de iarnă, serbările de Paște dar și la aniversarea a 140 de
ani de învățământ tehnic bucovinean.
Ana –Maria Porcilescu, Clasa a XII-a B
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Am fost președinta Consiliului de elevi timp de doi ani. În anii
de liceu am prezentat numeroase spectacole și festivități. Am participat
activ de fiecare dată când s-a organizat campania de ecologizare ,,Let's
do it, România!” și m-am implicat cu plăcere în orice altă activitate
extrașcolară.
Timp de trei ani am participat sub îndrumarea domnului profesor
Romaga Mircea la un concurs organizat de școala de la Vatra
Moldoviței, în cadrul căruia am confecționat felicitări pentru sărbători și
am redactat eseuri pe diferite teme, obținând numeroase premii.
Cu prilejul aniversării a 140 de ani de învățământ tehnic
bucovinean, pe lângă faptul că am prezentat festivitatea, am participat la
sesiunea de comunicări, la disciplina chimie, cu lucrarea intitulată ,,Biogazul”, îndrumată de doamna
dirigintă Petrașuc Ana-Maria.
Am inițiat în clasa a X-a o campanie pentru ajutorarea celor nevoiași, constând în strângerea de bani
și alimente, sub îndrumarea doamnei diriginte de atunci, Mamaischi Maria. De asemenea, în clasa a XI-a,
în cadrul campaniei de voluntariat ,,Și tu poți fi Moș Crăciun” m-am implicat în această acțiune caritabilă și
am colindat copiii de la Centrul de plasament ,,Visătorii”, din comuna Fundu Moldovei, oferindu-le la
sfârșit cadouri. Simt o chemare pentru orice acțiune de binefacere și întrajutorare, tocmai de aceea vreau să
îmbrățișez o carieră în farmacie.
Iar în acest an școlar, în pragul absolvirii, eu și colegii mei am avut cea mai frumoasă experiență
prin participarea la un schimb de experiență în Spania, coordonați de doamna profesoară Grămadă Nicoleta.
Cu această ocazie mi-am îmbunătățit exprimarea în limba engleză și mi-am făcut noi prieteni.
Mă bucur că am ales acest liceu în care am avut oportunitatea de a-mi valorifica și șlefui calitățile cu
care m-a înzestrat Dumnezeu!
Mihaela-Roxana Bergheva, Clasa a XII-a A
Mărturisesc faptul că în afară de pasiunea pentru studiu, am ca hobby interpretarea la trompetă, încă
de când eram elev la gimnaziu. Încă de pe atunci, văzând cum un bun prieten cântă la trompetă, m-am decis
ca în viitor să încerc să-mi fac o carieră în acest domeniu.
Timpul a trecut și când am ajuns la liceu, încurajat foarte mult de atât de familia mea, cât și de acest
bun prieten, am decis să mă înscriu la Clubul Copiilor., la secția ,,Muzică instrumentală”, sub îndrumarea
domnului profesor Bârsă Niță. După ce am promovat probele eliminatorii,
am fost înscris. La început a fost foarte greu dar pe parcurs am început să mă
obișnuiesc. Instrumentul l-am primit cadou din partea surorilor și a
cumnaților care lucrau în străinătate și care m-au încurajat foarte mult.
Împreună cu colegii de la Clubul Copiilor și îndrumați de domnul
profesor am participat la diverse festivaluri și emisiuni, de exemplu, la
emisiunea ,,Cântec și poveste” de la Iași, la Festivalul Copilului de la Târgu
Neamț dar și la câteva ediții ale festivalului de la Palatul Copiilor de la
Suceava.
Pe viitor sper ca această pasiune să poată să-mi aducă și beneficii
materiale, fiind o activitate ușoară și prosperă.
Valentin Blidaru, Clasa a XII-a CD
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Crăciunul este sărbătoarea creştină a Naşterii Domnului Iisus Hristos. Odată cu intrarea
în postul Crăciunului, în atmosfera specific românească, încep să răsune colindele. Obiceiul
colindatului reprezintă atât mesajul spiritual transmis prin cântec cât şi bucuria copiilor de a
colinda, de a vesti Naşterea Mântuitorului, la ferestrele celor dragi.
Pomul de Crăciun, aşa cum îl cunoaştem noi astăzi, decorat cu globuri în care se reflectă
lumina scânteietoare a lumânărilor sau a instalaţiei electrice, considerat ,,arborele luminii”,
reprezintă simbolul sărbătorii Naşterii Mântuitorului, spre bucuria tuturor creştinilor. În zilele
noastre, împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini odată cu
aşteptarea, în seara de Ajun, a lui Moş Crăciun.
Bucuria sărbătorilor de iarnă am simţit-o începând cu venirea Moşului Nicolae, momente
de neuitat petrecute în familia clasei noastre, împreună cu doamna dirigintă Snijec Cely şi colegii
clasei. Ne-am oferit mici atenţii, ne-am bucurat de clipe minunate.
Crăciunul, simbolul Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, a fost sărbătorit aşa cum se
cuvine de elevii şcolii noastre. Ei s-au străduit ca prin momentele pe care le-au pregătit să aducă
înaintea celor care au fost prezenţi magia sărbătorilor de iarnă.
Astfel, holurile şcolii noastre au răsunat de glasurile zglobii ale elevilor, de zvonul de
colinde şi clopoţei, de cântece specifice zonei la serbarea de Crăciun. Forfotă, nelinişte, emoţie,
zâmbete, bucurie, aşa s-ar putea descrie, în doar câteva cuvinte, atmosfera creată de elevii clasei,
înainte de prima noastră serbare de Crăciun .
Ca orice familie de români creştini, noi, familia elevilor clasei a IX- a C am organizat o
seară de Ajun de Crăciun imaginară. Într-un decor viu colorat, în jurul unui brad de Crăciun
împodobit de noi, cu numai câteva zile înainte, am dat viaţă fiecărui glob strălucitor, ornament
sau figurină, lanţ sau fir de beteală pe care le-am aşezat cu bucurie şi emoţii pe crengile bradului
frumos mirositor, care parcă făcea parte din decorul clasei dintotdeauna. Am fost sinceri,
inocenţi, curioşi, veseli, emoţionaţi, convinşi că Moşul ne pândeşte la geam şi va veni curând.
Clasa frumos împodobită cu haine de sărbătoare parcă era o casă din poveşti. Dezinvolţi şi bine
pregătiţi, cu toţii ne ştiam bine rolul personajelor din povestea Ajunului de Crăciun. Rolurile au
fost interpretate frumos.
Împreună cu doamna dirigintă formăm o familie mică, dar foarte unită şi pusă pe fapte
mari. Cea mai importantă este misiunea de a trăi şi a împărtăşi bucuria cunoaşterii. Serbarea de
Crăciun a fost prima ocazie în care ne-am putut cunoaşte și în altă postură decât cea de elevi în
bancă, la tablă sau pe coridor, respectiv profesor la catedră. Pentru prima dată în mica noastră
familie am experimentat cum să primim şi să dăruim această bucurie!
Colindele şi urăturile noastre au răsunat în întreaga şcoală, zvonul de clopoţei l-a ajutat
pe Moşul mult aşteptat să ne găsească mai uşor. Darurile Moşului care a venit să plătească
urătura şi colinda au încununat bucuria sărbătorii şi a momentului creat. Au urmat clipe de
veselie și emoţie. Este meritul nostru, al tuturor, pentru reuşita primului mare eveniment din
viaţa noastră de liceeni. A fost o sărbătoare a clasei, a şcolii, a creştinătăţii.
Din an în an, din zi în zi, române să fii bun !
Din vis în vis din ceas în ceas, române să fii demn !
Din crez în crez, cu sufletul curat, române crezi în El !
Nicu Virgil Tîmpău, Clasa a IX-a C
Profesor îndrumător: Cely Snijec
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HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT
A ÎNVIAT!
Cea mai mare sărbătoare
a creștinilor, Învierea Domnului, este
prilejul pentru credincioşi de a trăi clipe de bucurie sfântă,
dar și de a sărbători în cadrul comunității, de a se reîntâlni cu familia,
pentru a se bucura de marea sărbătoare.
Împletind credinţa cu tradiţia, câmpulungenii trăiesc intens sărbatoarea Învierii Domnului.
Tradiţiile şi obiceiurile pascale întăresc credinţa, încununează sărbatoarea Paştelui.
Odată cu intrarea în Postul
Mare, creştinii încep pregătirile pentru
marea sărbatoare, atât sufleteşte cât şi
trupeşte.
În
săptămâna
patimilor,
gospodinele curăţă casele, încondeiază
ouăle, pregătesc bucatele specifice acestei
mari sărbători. Cea mai renumită
tradiție din Bucovina, cea a încondeierii
ouălor, a adus un renume mondial și
este neegalată de altă zonă.
Pasca are forma rotundă pentru că, în popor, se crede că scutecele
lui Hristos au fost rotunde. Pe margini se pune un colac împletit în trei,
iar la mijloc se face o cruce din aluat, simbolizând crucea pe care a fost
răstignit Hristos. Pasca se împodobește cu ornamente
din aluat - flori, spirale, frunze etc. În anumite regiuni
ale ţării, ea este un aluat simplu, ornamentat în formă
de cruce. În Bucovina, cozonacii în forme speciale se numesc Babe. La
biserică pasca este dusă într-un coş anume pregătit pentru Paşte. După sfinţirea
din dimineaţa primei zile de Paşte, pasca dobândeşte puteri purificatoare, asemeni anafurei. Tot
în acest coş femeile pun cârnaţi, ouă roşii, brânză, slănină, drob, usturoi, hrean, cozonac,
prăjituri.
Salutul obișnuit este înlocuit cu cel de ,,Hristos a înviat!", la care se răspunde ,,Adevărat
a înviat!", salut păstrat până la Înălţarea Domnului, ca o mărturisire a credinţei creştine.
La întoarcerea de la slujba de Înviere, creştinii se spală pe obras cu un ou roșu și o
monedă de argint, spunând: ,,Să fiu roșu ca oul și iubit ca banul!" pentru a fi sănătoşi și drăgălași
tot anul, după care familia creştină se aşază la masă, luând întâi anafura și apoi mâncarea.
Sărbatoarea Învierii, simbolizează o nouă viaţă pentru tot creştinul, prilej de reînnoire, de
curăţenie, de purificare sufletească și trupească. Cu toţii ne-am bucurat de marea sărbătoare, neam înnoit, ne-am reîntâlnit cu familia, părinţii, bunicii, fraţii şi surorile. Odată reîntorşi la şcoală,
bucuriile au continuat. Ne-am revăzut colegii şi profesorii.
După tradiţie, am ciocnit împreună un ou, am povestit fiecare cum am petrecut Sfintele
Paşti, ne-am salutat: ,,Hristos a înviat!" și am răspuns: ,,Adevărat a înviat!".
Cosmin Gabriel Moroşan, Clasa a IX-a C
Profesor îndrumător: Cely Snijec
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Duminica Cincizecimii, a Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor, este numită în popor
şi Duminica Mare. Aceasta este sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii
Apostoli, eveniment foarte important din viaţa Bisericii.
Sărbătoarea cade întotdeauna duminica, la zece zile după Înălţarea Domnului la cer şi la 50
de zile după Paşte. Rusaliile reprezintă, totodată, sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine,
pentru că, în aceeaşi zi, în urma cuvântării Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism
aproximativ 3.000 de oameni, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim,
nucleul Bisericii de mai târziu.
Potrivit mărturiilor apostolilor, Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, i-ar fi umplut
de darurile sale pe aceştia. Pentru început, apostolii au căpătat puterea de a vorbi în limbi străine,
necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea multor oameni aflaţi în Ierusalim, cei doisprezece au
început să propovăduiască învăţătura Mântuitorului în diferite limbi, deşi aceşti ucenici erau
cunoscuţi de mulţi dintre cei prezenţi ca fiind evrei simpli, în niciun caz preocupaţi de învăţarea
limbilor străine. Apoi, apostolii au ieşit în toată lumea, săvârşind minuni, întorcând pe păgâni de
la închinarea la idoli şi aducând la credinţă atât oameni simpli cât și împăraţi
Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt a fost numită, în româneşte, Rusalii, de la
sărbătoarea trandafirilor din lumea romană, consacrată cultului morţilor. Creştinii au preluat
obiceiul roman, făcând din sâmbăta de dinaintea Rusaliilor una dintre zilele de pomenire
generală a morţilor.
De Rusalii, este obişnuit şi
faimosul joc al căluşarilor,
constând în săritul peste foc
pentru a scăpa de iele – zâne
rele.
Tot de Rusalii, în unele
biserici se aduc ramuri verzi de
tei sau de nuc, care se
binecuvintează şi se împart
credincioşilor. Acestea simbolizează limbile de foc ale
puterii Sfântului Duh pogorât
peste apostoli.

Tudor Bosancu, Clasa a IX-a D
Profesor îndrumător: Mihaela Vasiliu
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Conflictul, componentă a vieţii cotidiene, poate fi întâlnit atât în relaţiile dintre elevi, în
clasă, dar şi în familie şi societate. Deşi cei mai mulţi oameni privesc conflictul ca pe o forţă
distructivă, el poate deveni o şansă pentru maturizare şi dezvoltare. Dacă li se dezvoltă anumite
competenţe specifice pentru rezolvarea conflictelor, elevii pot analiza situaţii sociale, pot decide
asupra căilor înţelepte de acţiune şi pot deveni responsabili pentru consecinţele acţiunilor lor.
Managementul conflictelor implică însuşirea unor strategii utile în abordarea constructivă a
conflictelor, iar această capacitate nu contribuie doar la sănătatea mentală a individului, ci are
efecte pozitive și asupra relaţiilor sociale pe care le va dezvolta de-a lungul vieţii.
În anul şcolar 2013-2014, împreună cu elevii claselor a XI-a și a XII-a din şcoala noastră,
am parcurs programul intitulat ,,Managementul conflictului”, conceput astfel încât să-i ajute pe
aceştia să înţeleagă natura conflictelor prin intermediul activităţilor practice, permiţându-le să-şi
analizeze critic propriile atitudini şi puncte de vedere ce apar într-o dispută. Activităţile le-au
permis să experimenteze comportamente nou învăţate, să-şi exprime emoţiile ce i-au însoţit
atunci când le-au pus în practică, să înţeleagă aceste implicaţii si să conştientizeze că vor putea în
viitor să reducă probabilitatea apariţiei unor fenomene ce duc la conflict. Au fost stimulate
discuţiile, membrii grupurilor împărtăşindu-şi opiniile, atitudinile, acest schimb de idei
reprezentând sursa rezolvării conflictelor.
Până în prezent elevii au conştientizat calităţile individuale, dar şi faptul că toţi cei din
jur au calităţi. Am definit împreună respectul de sine şi am stabilit care este rolul său în
gestionarea conflictelor. Am identificat de asemenea noţiunea de stimă de sine, valoare
personală şi faptul că toți oamenii au propriul sistem de valori, că există o diversitate de
perspective asupra lucrurilor şi că acestea pot fi puse în evidență. Conflictele au diferite surse,
iar prin comunicare eficientă, învățând pas cu pas ce înseamnă etichetare, discriminare,
prejudecăţi, empatie, comunicare asertivă, putem aborda modalităţi pozitive de a rezolva nonviolent o situaţie în care este utilizată de cele mai multe ori violenţa.
În a doua parte a proiectului, am pus în aplicare cunoştinţele dobândite anterior, prin alegerea
mediatorilor din fiecare clasă, urmând
ca aceştia să realizeze medierea
conflictelor ce vor apărea între elevi,
iar la finalul anului şcolar vom
înmâna diplome pentru cei mai
eficienţi dintre ei.
Activităţile de învăţare folosite
în atingerea obiectivelor includ
metode activ-participative specifice
consilierii de grup, şi anume: jocuri de
rol,
dezbaterea
în
grupuri,
brainstorming–ul,
problematizarea,
modelarea.
Profesor psiholog/psihoterapeut Laura Leontieş
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Pământul este cea mai densă planetă din sistemul nostru solar.
De pe Pământ se vede numai o parte a Lunii. Aceasta pentru că Luna se
învârte în jurul axei proprii în același timp în care se învârte în jurul
Pământului. Partea care nu se vede a fost lovită de un meteorit și a deplasat centrul Lunii, o
emisferă devenind mai grea decât cealaltă. Pentru că Pământul are o forță gravitațională de 6
ori mai mare decât a Lunii, întotdeauna spre Pământ va fi atrasă numai partea mai grea.
Luna se depărtează de Pământ cu 3 cm pe an. Gravitația Lunii este de 6 ori mai mică decât a
Pământului. De exemplu, dacă pe Pământ ai 42 de kg, pe Lună ai 7 kg.
Marte are o suprafață care seamănă cu un deșert pietros. Vulcani enormi și cratere vechi, ca și
dune de nisip sunt formele de relief de pe Marte, iar polii sunt acoperiți de gheață. Aici se
găsește cel mai înalt vulcan din sistemul nostru solar, de 3 ori mai înalt decât Everestul. Pe
Marte există un aliniament accidental de roci și alte formațiuni geologice care, privit dintr-un
anumit unghi, se întâmplă să arate ca un chip de om.
Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. În ea ar încăpea toate celelalte 8
planete. Suprafața lui poate fi acoperită de 11 suprafețe ale Pământului sau ar trebui 1.000 de
planete Pământ daca vrei să-i umpli volumul.
Când o cometă se apropie de Soare, coada o urmează. Când se îndepărtează de Soare, coada
este cea care merge în față.
Dacă ai călători cu viteza luminii de la un capăt la altul al galaxiei Calea Lactee, ti-ar trebui
100.000 de ani ca să termini călătoria.
Lumina este cea mai rapidă din univers și călătorește cu 300.000 de km/secundă.
Saturn are de nouă ori și jumătate diametrul Pământului, astfel încât ar intra 764 planete
Pământ în interiorul lui. Se mai numește și planeta inel pentru că are cel mai mare și mai vizibil
inel dintre toate planetele. Densitatea Saturnului este mai mică decât a apei, astfel încât daca lai pune intr-un vas mare cu apă, planeta ar pluti.
Dacă știi culoarea unei stele, îți poți da seama de temperatura ei: cele roșii sunt mai reci, cele
cu temperaturi medii sunt galbene și cele cu temperaturile cele mai mari sunt albastre.
Atenție: Nu există stele verzi!
Luminii de la Soare îi trebuie 8 minute până atinge Pământul. Dacă Soarele s-ar stinge acum,
în 8 minute am rămâne în întuneric.
Planetele se învârt în jurul Soarelui și în jurul axei proprii,în sensul acelor ceasornicului.
Venus este planeta care se învârte în jurul axei proprii, contrar acelor ceasornicului. Pe Venus
Soarele răsare la vest și apune la est. Venus este considerată sora geamănă a Pământului,
pentru că amândouă au cam aceeași mărime, densitate și volum, este cel mai apropiat vecin al
Pământului. Venus are temperatura cea mai ridicată din sistemul solar, după Soare, fiind cel
mai strălucitor astru de pe cer, dupa Soare și Lună. (sursa: Internet)
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